
 

 

EXPOFLORA 2022 
CAMPOS DO JORDÃO / ÀGUAS DE LINDOIA / EXPOFLORA / EMBU DAS ARTES  
 
1º dia – 21/09/2022 Quarta-feira – Origem / Campos do Jordão 
Dia programado para embarques e saída com destino a Campos do Jordão. Pernoite em trânsito. 
 

2º dia – 22/09/2022 – Quinta-feira – Campos do Jordão 
Chegada e city Tour pelos principais pontos turísticos e bairros da cidade como a Vila Inglesa e Alto 

Capivari (programação guia local). Entrada no hotel e livre. 1º pernoite. 

 
3º dia – 23/09/2022 – Sexta-feira – Campos do Jordão/ Àguas de Lindoia 
Chegada no hotel selecionado e livre para aproveitar as dependências do hotel. Almoço e jantar 
incluídos. 2º pernoite. 
 
4º dia – 24/09/2022 – Sábado – Águas de Lindoia /Expoflora (Holambra) 
Café da manhã e saída para feira Expoflora. Dia para aproveitar, passear e ver a linda chuva de 

pétalas. Sugerimos um passeio pelos campos floridos, esse passeio deve ser adquirido dentro da 

feira, passeio opcional e individual (não incluído). Sugerimos aproveitar as atrações da feira 

como a A Parada das Flores, que consiste num desfile com carro alegóricos e às 16h30 a Chuva 

de Pétalas, a culinária holandesa, danças típicas, shows e demais atrações. Faça a sua 

organização de horário para não perder nenhuma atração.  Em horário combinado viagem de 

retorno a Águas de Lindoia para o hotel. Café da manhã e jantar incluídos. 3º pernoite. 

5º dia – 25/09 – Domingo – Águas de Lindoia / Embu das Artes / Origem  
Após o café da manhã, já com bagagens, deslocamento até Embu das Artes, para visitar a pitoresca 

Feira de Arte e Artesanato local. Tempo livre. Em horário combinado, viagem de retorno. Chegada 

prevista para o dia seguinte. 

 
INCLUSO NO PACOTE: 
- Viagem em ônibus CAMA SUITE; 
- 01 noite de hotel em Campos do Jordão; 
- 02 diárias em hotel com meia pensão (café da manhã e jantar ou almoço conforme roteiro); 
- Passeio em Holambra (Expoflora com ingresso); 
- Tour com guia local em Campos do Jordão e Embu das Artes. 
 
VALOR DO PACOTE: 

APTO DUPLO/TRIPLO: R$ 2.490,00 por pessoa; 
APTO INDIVIDUAL: R$ 2.990,00 por pessoa; 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

A vista: 5% de desconto 

Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 


